
Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er 
på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt 
varmere vejr er begyndt at indfinde. 
 
Med sommerens komme er det også ved at være 
den tid på året, hvor Skyttelauget kan se tilbage på 
et næsten afsluttet foreningsår. Om et par uger 
afholder foreningen sin årlige generalforsamling,  

og hermed afsluttes det gamle foreningsår, og det nye tager sin 
begyndelse. 
 
Året, som snart er gået, har været et år med både gammelt og nyt. 
Alle de kendte aktiviteter med træning på både kort- og 
langdistance har været gennemført, ligesom et antal små og store 
konkurrenceskydninger har været gennemført. Alt dette er så 
blevet krydret med arrangementer af mere social karakter, så på 
den måde har året været som så mange år tidligere. 
 
På et område har året dog bragt ikke bare nyt, men også en stor 
ændring. Vi er fraflyttet de gamle baner på Carlsberg og skyder nu 
i DGI Byen. Det håber vi naturligvis kan blive ved, og bestyrelsen 
har da også ansøgt om egne faste skydebaner fra næste sæson. 
Endnu er der ikke svaret herpå, men vi er fortrøstningsfulde. 

 
Nu gælder det så om at nyde sommeren, men glem ikke 
at der fortsat er skydning på langdistancen. 
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TREKANTSKYDNING 15 M 
 

Torsdag den 10. marts mødtes skytterne fra Sdr. Birk, Ndr. Birk og 
København til den årlige Trekantskydning på kortdistancen. I år 
var det Ndr. Birk, som lagde skydebaner til. 
 
Trekantskydning består af lige dele skydning og hygge, så alle har 
en chance for at være med. Selve skydningen er en almindelig 20 
skuds serie, der både tæller som individuelt resultat og kan indgå i 
holdresultatet. 
 
Alt i alt er der 2 holdpokaler at skyde om, - henholdsvis en 
holdpokal for hver forenings 4 bedste skytters samlede resultat, og 
så en handicappokal, hvortil der kræves 8 skytter, og en 
efterfølgende lidt indviklet udregning. 
 
For Københavnerne var der i år ekstra spænding på, idet 
holdpokalen gerne skulle vindes. Naturligvis er det altid et ønske 
at skyde for at vinde en pokal, men i år var det ekstra spændende, 
idet København kunne vinde holdpokalen som bedst skydende 
hold for 25. gang i træk. 
 
Skydningen gik i gang, og efter at de første skytter kom ud med 
skydeskiverne begyndte der at være et lille optimistisk håb om, at 
pokalen måske kunne vindes. Alle måtte dog vente i spænding til 
efter spisningen, hvor præmieoverrækkelsen fandt sted. 
 
Skydningen blev overstået, og der blev så dækket op til den 
afsluttende spisning. Vanen tro blev der også i år serveret nogle 
meget lækre stykker smørrebrød, som kunne mætte selv den mest 
sultne garder. 
 
Og så var det tid til præmieuddeling, hvor vinder af holdpokalen 
for bedste skytter blev; - Garderforeningen i København. Ligeledes 
blev pokalerne for bedste seniorskytte og bedste veteranskytte 
vundet af københavnere, henholdsvis John Nielsen og Ole Olsen. 
En rigtig god afslutning på et godt arrangement. 



GENERALFORSAMLING 
 

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG 
 

Garderforeningens Skyttelaug afholder ordinær Generalforsamling 
onsdag d. 27. april 2016 kl. 18.30 på Frederiksberg Slot. 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Valg af referent. 
 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 

4. Formandens beretning og godkendelse heraf. 
 

5. Kassererens beretning og godkendelse heraf inklusiv: 
a. Fremlæggelse af regnskab. 
b. Fremlæggelse af budget for kommende år. 
c. Fastsættelse af kontingent for kommende år. 

 

6. Indkomne forslag. 
 

7. Valg af kasserer. 
På valg Ole C. Rasmussen. Villig til genvalg. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg Leif Zachariassen. Ønsker ikke genvalg. 

 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
 På valg Torben Sonne og Otto Jensen. Torben villig til genvalg. Otto 

ønsker ikke genvalg. 
 

10. Valg af revisor. 
 På valg Hans-Erik Skov Nielsen. Ønsker ikke genvalg. 
 

11. Valg af revisorsuppleant. 
 På valg John Lind Jans. Villig til genvalg. 
 

12. Valg af fanebærer. 
 På valg Poul Laustsen. Villig til genvalg. 
 

13. Eventuelt. 
 
Tilmelding til efterfølgende spisning senest 25. april til formanden på 
telefon 4444 2473 eller mail stoltenborg@mail.dk.  



REGIONSSKYDNING 
 
Så har der igen været afholdt regionsskydning. Ideen med denne 
skydning er, at garderforeningerne på Sjælland, Lolland, Falster og Møn 
får lejlighed til at mødes til kappedyst og garderhistorier. Imidlertid er 
det så som så, hvor mange foreninger, der deltager i arrangementet, og i 
år deltog 4 foreninger, hvoraf København naturligvis var den ene. 
 
Regionsskydningen blev afholdt den 13. marts, og det var Sdr. Birk, der 
havde påtaget sig værtskabet. Banerne i Glostrup er for københavnerne 
kendte baner, så alle vidste, hvad de gik ind til. Selve skydebanen er med 
elektronisk markering, hvilket er rigtig dejligt og nemt. Der er en lille 
monitor ved siden af skytten, og herpå vises skuddene. Standpladserne er 
alle med hæve-/sænkeborde, hvorved den enkelte skytte kan tilpasse 
bordets højde. Men, og her kommer det, standpladsbordene står ikke helt 
fast, hvilket betyder, at bordet flytter sig, når skytten læner sig mod det i 
sin skudestilling. 
 
Nå men selvom skydningerne ikke gav de ønskede resultater, så var der 
ingen grund til at hænge med hovedet, for kan vi ikke vinde i skydning, 
så kan vi gøre en rigtig god figur, når talen falder på frokost. 
 
Denne frokost er efterhånden ved at være et samtaleemne for alle 
deltagere, for når københavnerne dækker op, så sker det med stil. For 
flere år siden blev skytterne enige om, at den medbragte madpakke ikke 
var særlig attraktiv, hvorfor alle i dag medbringer lidt til det fælles bord. 
Lidt efter lidt er der så kommet lidt mere til, og i dag er der et helt fast 
koncept. 
 
Bordet dækkes med duge, og så naturligvis tallerken, kniv og gaffel og 
glas. Hertil kommer så en 5-armede lysestage. Så kommer dagens 
lækkerier, såsom sild, frikadeller, frisk skiveskåret pålæg, æblekage til 
dessert og friskbagt kage til den afsluttende kaffe. Det kan således godt 
være, at vi ikke vinder alle præmierne, men vi har det flotteste 
frokostbord. 
 
Resultatmæssigt blev det dog til et par enkelte individuelle præmier, så 
helt tomhændede gik vi ikke hjem. Hvor skydningen skal afholdes næste 
år vides ikke, men såvel duge som den 5-armede kommer på 
frokostbordet igen. 



FARVEL TIL CARLSBERG OG GODDAG TIL DGI BYEN 
 

Lige før julen 2015 var det uigenkaldeligt slut med skydebanerne i 
Carlsberg Fritidscenter. De sidste skud var blevet skudt et par dage 
tidligere, og nu var det tid til at flytte alle Skyttelaugets geværer, 
skydeskiver, våbenskab, og hvad der ellers var i kælderen.  
 
Selvom der i ugerne op til flytningen var blevet ryddet op, så var det 
alligevel overraskende, så meget der var blevet gemt gennem årene. 
Flydningen blev derfor kombineret med en sidste oprydning, hvor en hel 
del blev smidt væk. 
 
Den største udfordring var flytning af foreningens våbenskab. Ingen kan 
huske, hvordan det i sin tid kom ned i skydekælderen, men de 3 som 
kæmpede med at få det op fra kælderen, vil kunne huske dette i lang tid. 
Selv med skabslågen taget af, var vægten stadig et pænt stykke på 100(+) 
kg. Pustende og småsvedende lykkedes det dog at få skabet op. 
 
Alle skabe var nu tømte, og den sidste runde på skydebanen var en smule 
vemodig. 20 års skydning for Skyttelauget på Carlsberg Fritidscenter var 
nu historie. 
 
Herefter gik det mod DGI-Byen, hvor der i ugerne op til flytningen var 
reserveret skabe. Disse stod klar, da Skyttelaugets flyttemænd ankom, og 
i løbet af ganske kort tid, var alt sat på plads, og alle skabe låst. 
 
Hvordan fremtiden vil være er svært at spå om, men den dag før jul var 
flyttemændene enige om, at flytningen til de nye baner i DGI Byen, helt 
sikkert kun kunne være godt for Skyttelauget.  
 

o o o 0 o o o  
  

LÆSER DU SIGTEKORNET PÅ INTERNETTET 
 
Hvis ikke, så går du måske glip af noget. Sigtekornet i papirudgave har 
tidligere indeholdt billeder, men da de ofte bliver for grå og utydelige, så 
er redaktionen holdt op hermed. I stedet udkommer Sigtekornet på 
internettet ofte med en hel del billeder fra de afholdte arrangementer. 
Læs derfor også Sigtekornet her: 

http://www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html  



FØDSELSDAGSSKYDNING 
 

25. februar 2016 kunne Skyttelauget markere sin 74 års stiftelsesdag. 
Igen må det siges, at det er flot, at en lille forening som 
Garderforeningens Skyttelaug kan holde ved i så mange år, og stadig 
være en aktiv forening. 
 
Foreningen blev stiftet i 1942 under krigen, og den blev stiftet som et 
direkte resultat af krigen. Præsidenten for De Danske 
Garderforeningerne havde året før opfordret de lokale garderforeninger 
til etablering af skyttefraktioner, og den 25. februar 1942 blev dette en 
realitet ved stiftelsen af Garderforeningens Skyttelaug i København. 
 
Siden da, er mange andre skytteafdelinger blevet etableret rundt om i 
landets garderforeninger til glæde for rigtig mange gamle gardere 
gennem årene.  
 
At dagen skulle markeres var der ingen tvivl om, og den eneste rigtige 
måde at gøre det på, var naturligvis med kaffe, lagkage og Livgardens 
portvin. Men først skulle der skydes, og derefter var det tid til at fejre. 
 
Nu går foreningen så ind i et nyt år, og det på nye skydebaner i DGI 
Byen. Skyttelaugets ønske for det nye år er derfor, at medlemmerne tager 
godt imod de nye skydebaner, og at der bliver skudt rigtig mange skud i 
den kommende sæson på henholdsvis kortdistancen og langdistancen. 
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SOLDATERSKYDNING 
 

I efteråret 2015 blev foreningen spurgt, om der kunne være interesse for 
at deltage i en soldaterforeningsskydning i vores landsdelsforening. 
Dette meldte Skyttelauget naturligvis positivt tilbage på. 
 
I januar tilgik så indbydelse til skydningen hvor der blev indbudt til en 
fælles skydning med en 20 skuds serie, lidt sjovskydning og afsluttet 
med fælles smørrebrød. 
 
Desværre var der ikke interesse fra ret mange for at deltage, så et par 
uger før afholdelse blev skydningen aflyst. Ærgerligt. 



 
 
 
 

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG 
FORMAND KASSERER 
Jan Stoltenborg Ole C. Rasmussen  
Jægergangen 11  Rødkildevej 60 
2880 Bagsværd 2400 København NV 
Tlf.: 44 44 24 73 Tlf.: 53 27 92 74 
E-mail: stoltenborg@mail.dk Giro-konto: Reg. Nr.1551 
  Konto Nr.  0007132409  
 
NÆSTFORMAND SKYDEUDVALG 
Ole Abildgaard John Nielsen 
Æblets Kvarter 7 B Viskumvej 20 
2620 Albertslund 2770 Kastrup 
Tlf.: 22 49 48 46 Tlf.: 32 52 22 68 
E-mail: o.abildgaard@adslhome.dk  E-mail: viskum20@gmail.com 
 
SKYDEUDVALG SIGTEKORNET 
Leif Zachariassen Jan Stoltenborg 
Frederiksborgvej 174 Jægergangen 11  
2400 København NV 2880 Bagsværd 
Tlf.: 35 81 67 75 Tlf.: 44 44 24 73 
 E-Mail: stoltenborg@mail.dk  
 
 
GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN    
FORMAND KASSERER 
Jørn Knudsen Niels M. Knudsen 
Strandboulevarden 175, st. th. Fælleddiget 37 
2100 København Ø 2300 København S 
Tlf.: 44 70 21 55 Tlf.: 42 54 09 06 
E-Mail: formand@garderforeningen.dk   E-mail: kasserer@garderforeningen.dk   
 
 
SKYDEBANER 
KORTDISTANCE LANGDISTANCE 
DGI-Byen Københavns Skyttecenter 
 Selinevej 5, Kalvebod 
 Tlf.: 32 52 53 44 (vagten) 
 
 

 



 

 

APRIL 

Onsdag 20 Mesterskab 15 m kl. 1830 
Onsdag 27 Generalforsamling kl. 1830 
 

MAJ 

Søndag 08 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Søndag 21 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
 

JUNI 

Søndag 05 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
 

JULI 

Sommerferie 
 

AUGUST 

Søndag 07 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Søndag 21 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
 

SEPTEMBER 

Søndag 04 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 07 Træning, handicapskydning og spisning 15 m  kl. 1830 
Torsdag 08 Skydning mod Livgarden kl. 1245 
Onsdag 14 Træning 15 m kl. 1830 
Lørdag 17 Vingsted kl. 1000 
Onsdag 21 Træning 15 m kl. 1830 
Søndag 25 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 28 Træning 15 m kl. 1830 
  

OKTOBER 

Onsdag 05 Træning, handicapskydning og spisning 15 m  kl. 1830 
Søndag 09   Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 12 Træning 15 m kl. 1830 
Onsdag 19 Træning 15 m kl. 1830 
Søndag 23 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 26 Træning 15 m kl. 1830 

 


